
Series 75 – From Satpanth to Ismaili Muslim / સતપથં થી ઈ માઈલી ુ લમ 

21-Aug-2018 

આપ ઘણા સમયથી, 
realpatidar.com વેબસાઈટ 
પર કુલા સ જડ 
રુાવાઓ મારફતે જોતા, 

વાચંતા તેમજ ણતા થઇ 
ગયા છો ક “સતપથં” ધમ એ હ ુઓ ુ ંધમ પ રવતન કર  સુલમાન બનવવા ુ ંકામ સહ ુ ંકરવા માટ ુ ં
એક યં  છે. 

આપણે ુ ંક સતપથંમા ંઅડધા હ ુ  અને અડધા સુલમાની ત વો ભેળવીને એક સામા ય હ ુ  માટ 
સુલમાન ધમ સમજ ુ ંઅને વીકાર ુ ંસહ ુ ંકરવામા ંઆવે છે. આ સં ણૂ યામા ંઘણી હ ુ  ાિતઓ 

િશકાર બની. તેમનાની એક ુ ય ાિત છે લોહાણા ાિત. 

આ હ ુ  લોહાણા ાિત કવી ર તે સતપથં ધમના 
મા યમથી ધીર ધીર સં ણૂ સુલમાન ધમ 
પાળતી થઇ, એ વાત ઉપર એક સશંોધનકાર / 
શોધકતાએ એક ુ તક કાિશત કરલ છે, મા ં
આ ગે સં ણૂ િવગતો આપેલ છે. આ ુ તક ુ ં
નામ છે, “એ મોડન હ ટર  ઓફ ઈ માઈલીસ” 
(A Modern History of the Ismailis).  

આ ુ તક ુ ંપાચં ુ ંટોિપક છે “ ોમ સતપથંી ુ 
ઈ માઈલી ુ લમ” (From Satpanthi to Ismaili Muslim) મા ંલેખક “અસાની” બુ ડાણથી આ સં ણૂ 

યા લોકો સમક  કુલ છે. 

આ ુ તકમાં મહ વની વાતો પર એક નજર કર એ...

Page 95: 
“ taqiyya

...”

ઇ લામી તા કયાનો યોગ કર , પોતાની ધાિમક ઓળખને પાવવાઅને ભરમાવવામા ંઆવે છે.
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Page 96: 
pir sayyid

pir sayyid
satpanth
ધમના ચાર માટ ૧૧મી સદ મા ંઈમામ ારા ઈરાનથી પીર અને સૈ યદોને મોકલવામા ંઆવતા. આવા 
પીર અને સૈ યદો પોતાના બતાવેલ ધમને “સતપથં” એટલ ેક “સાચો પથ” નામ આ ુ.ં

Page 96: (continued) 

ભારતીય ધાિમક ત વો વાક ભ ત, સતં, ફુ , વૈ ણવ અન ેયોગી પરંપરાનો સહારો લઇની મારફતે 
સતપથં ધમ સમ વવામા ંઆ યો. 

Page 99 
ginan Dasa Avatara

avatara 
imam ginan pir

avatara 

સતપથંના ુ ય ધાિમક થં એટલે દસાવતાર ગનનમા ં હ ુ  િવ  ુભગવાનની અવતાર મારફતે િવ  ુ
ભગવાનનો દસમો અવતાર એટલે ઈરાનમા ંરહતા “ઈમામ”ને બતાવવામા ંઆવેલ છે અન ેપીરને તેમના 
ુ ુ બતાવવી ઈમામ ધુી પહ ચવાના સાચા માગદશક બતાવેલ છે.

Page 101 

સતપથં એટલે હ ુ વથી ઇ લામ (ઈ માઈલી અને ફુ )મા ંપર વાત તી થવાની યા

Page 114 and 115 
ginan

 

હ ુઓને ઇ લામ તરફ આકિષત કર  તેમ ુ ંધમ પ રવિતત કરવા માટ ગીનાનો રચવામા ંઆવેલ હતા. 
આ વાત વષ ૧૮૬૬ના આગા ખાન કસ  ુબંઈ હાઈ કોટમા ંચાલેલ તેમા ંસૌ થાન જનતા સામે ર ુ 
કર હતી. 
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ઉપર જણાવેલ ુ ાઓના સામા ય વાચંન મા થી સમ શે ક  સતપથં ધમ એ હ ુ  ધમ નથી પણ 
હ ુઓને વટલાવી સુલમાન કરવા ુ ંયં  છે. આમા ંલોકો એક વખત સતપથંને વીકાય કરતા થાય 
અને હ ુ  સમાજમા ંપાછા વાળવા માટ કોઈ ર તો ન બચે યાર એ સતપથંમા ંફસાયેલા લોકોને ઇ લામ 
તરફ ધકલી દવામા ંઆવે છે. અને સમય જતા ંધીર ધીર આગા ખાને આ ાિતને પોતાની પકડમા ંલઇ 
લીધી.

આ યં થી લોહાણા ાિતના લોકો આ  ખો  સુલમાન થઇ ગયા છે. સતપથંમા ંફસાયેલા લોહાણાઓને 
ઇ લામમા ંકવી રતે સૌ ય પે ધકલી દ ધા એવી સં ણૂ ણકાર  આ ુ તકમા ંછે.

હાલ પીરાણા સતપથં વાળા સતપથંને ટકાવી રાખવા ભર રુ કોિશશ કર  ર ા છે. દખાવ માટ ભલે મોઢ 
કહતા હોય ક અમે ઉિમયા માતા ઝાનો કુાદા ુ ંપાલન કર ુ,ં પણ વતનથી ઈમામશાહ અને સતપથં 
છોડ ા વગરના બી  યાસો કર , લોકોને બતાવા માગેં છે ક તેઓ કોિશશ કર  ર ા છે. માટ સતપથં 
વાળાઓ જો ઈમામશાહ, સતપથં, િન કલકં  નારાયણ અન ેપીરાણાને છોડશે ન હ, તો એક દવસ તે લોકો 
સં ણૂ ુ લમ બની જશે તે િનિ ત છે. 

લી.
Real Patidar 
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